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FUNKTIONSRATT KALMAR LAN STYRELSEMOTE NR 3 2018

Onsdag 18 april

Kl: 15.00

Lokal Gotland

Nygatan 30, Kalmar

Närvarande ledamöter:

Afe ning ordf.

Sophie Eriksdotter Forsman

Arne Hertzberg

Krister Ekström, fr o m kl 16.00

Clearry Ruisla

Hans Tedesjö

Lena Jönsson

§ 34 (1) Mötets
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Nygatan 30

392 34 Kalmar

Ej närvarande:

Bengt Rosenqvist

Walter Rydström

Christopher Harrysson

Christer Andersson

Rose-Marie Arnviken Litbo, beslutande ers.

Kans lipersonal:

Sara Cullin Rinaldo, kanslichef och sekreterare

Ej närvarande:

Annelie Olsson

Nils-Allan Edman

öppnande och upprop
Postgiro: 44 45 49-O

Bankgiro: 5150-4033
Org.nr: 83 24 0O 8757

Telefon: O48O-274 40
E-postadress: info@fsokalmarlan.se
Hemsida:www.fsokalmarlary;e t/ff"

,fA tä'If



En kort presentation följde eftersom nya personer är invalda i

styrelsen vid årsmötet.

§ 35 (2) Dagordning

Dagordningen godkändes av styrelsen med tilläggen:

7b, skrivelse "Utvidga Seniorkortet"

1 4d, fortbildning inom funktionsnedsättningsområdet

14e, ersättare i styrelsen på vakanta platsen

§ 36 (3) Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Lena Jönsson och Sophie
Eriksdotter Forsman.

§ 37 (4) Föregående mötesprotokoll

Föregående styrelsemötes protokoll nr 2 har justerats och
skickats ut och kunde läggas till handlingarna.

§ 38 (5) Inkomna protokoll, externa

Västerviks kommun Rådet för funktionshinderfrågor. Ake laste
protokoll och berörde de viktigaste punkterna. Clearry lade till
att man i Västervik är nöjd med Campus beslut att parfymfritt
gäller för både personal och lärare samt beslut om rökfritt på
gymnasiet.

§ 39 (6) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län

Det är presidiemöte maj. Då Krister inte kommit till mötet än
så beslöt man att han då för fram våra stora
förbättringsfrågor såsom t ex färdtjänst och fler
lönebidragsanställningar i landstinget.

§ 40 (7) Skrivelser för kännedom

a, Funktionsrätt Kalmar län och Regionförbundet har gjort
skrivelse ang ekonomiskt stöd till föreningar. Sara redogör
för skrivelsen och berättade att den ska tas upp den 4 maj på
PKN i Västervik.

b, Skrivelse av Anders Andersson, KD, ang utvidgande av
Seniorkortet gällande kollektivtrafiken och då också att
personer med funktionshinder ska innefattas av kortet.

Besök och Postadress Postgiro: 44 4s 49-o Telefon: o4go-274 40
Nyptan 30

392 34 Kalmar
Bankgiro: 5150-4033 E-postadress: info@fsokalmarlan.se
Org.nr: 83 24 OO 8757 Hemsida: www.fsokal martan.se;{, 

$ *



Styrelsen beslöt att skicka bifall till Trafikstyrelsen genom
Sara.

§ 41 (8) Rapporter

a, "Hjärnans mysterier" 22 mars. Sara och Christer deltog i

Lorensbergskyrkan och två forskare föreläste intressant om
ångest och oro i dagens samhälle.

b, Arsmötet 25 mars var bra. Det nämndes att Anders
Andersson lotsade mötet skickligt genom stadgar och
paragrafer. Det var god mat och service och på det hela ett
trevligt möte!

§ 42 (9) Ekonomi

Ekonomiska rapporter är färdiga och utskickade till
styrelsen. Då Nils-Allan inte var närvarande på mötet så gick
Ake genom dem och ekonomin är fortsatt god.

§ 43 (10) Personal/Kanslifrågor

a, Rapport från styrelsens planeringsmöte 24 ian,

Ake sammanfattade dagen med att beskriva framtida
arbetssätt för verksamheten och det bygger på mer utåtriktad
samverkan med aktörer i samhället. Ett förtydligande av vilka
personer och hur det ska genomföras är viktigt för ett gott
påverkansarbete samt resultat. En fråga för styrelsen att
arbeta vidare med.

b, Förslag till verksamhetsplan 2018-2019

o Förbättradtillgänglighet
o Förbättradelivsvillkor
. Förbättrad dialog och samarbete med

med lemsorgan isationerna

Ake och Sara har ett forslag färdigt och det skickas ut till
samtliga i styrelsen. I ansökan till Iandstingsbidraget har ny
verksamhetsplan följt med.

§ 44 (1 1) Studier/Konferenser

a, Sara möte med ABF. Sara har tagit kontakt med Renata
på ABF för ett möte på ABF i Oskarshamn. Syftet med mötet
var att förklara hur funktionsnedsättningsföreningar fungerar i

stort och vad som är problematiskt för dessa i landstingets nya
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regler kring kursarrangemang. I ett försök att förtydliga for våra
medlemsföreningar ska en rapport om åtgärder skickas ut till
ordförande i varje förening.

b, Anmälan till 27 april. Nästan hela styrelsen kommer att
delta på Funktionsrätts medlemskonferens.

övriga kurser som tidigare meddelat.

§ 45 (12) FIerlänsmöte 2018

Höstens konferens är inte utlagd än.

§ 46 (13) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordförande och
styrelsen.

Styrelsen lägger remisser och nyheter till handlingarna.

Funktionsrätt Sverige: Valarbetet kampanjvecka nr 4- LSS

Funktionsrätt Sverige: Remiss funktionsrättorg. involvering i

beslutsprocesser

Funktionsrätt Sverige: Remiss Framtidens biobanker

Funktionsrätt Sverige: Remiss Ny lag om
koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvård

Funktionsrätt Sverige: Valarbetet kampanjvecka nr 5
Funktionsrätt ska säkerställas i lag

Funktionsrätt Sverige: Debatt/skrivelse om läsa, räkna, skriva..

Funktionsrätt Sverige: Remiss Förslag till ändring av
Tandvårds- och Iäkemedelsförmånsverkets föreskrifter...

§ 47 (1a) Övriga frågor

a, Kampradstiftelsen. Arne avlägger rapport och styrelsen
beslutade att awakta.

b, Fonden Hilmar OIs6n. Ordföranden meddelar att arbete
pågår med att söka beslut om permuttation i stiftelsen.

c, Status ang telefoni- och datorbyte. Sara ger rapport om
offerter på fiber och styrelsen beslutar att Sara och Ake
fortsätter arbetet med ny teknik.
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d, Fortbildning inom funktionsnedsättning i Växjö. Kansliet
informerar om denna kurs på distans. Lena Jönsson har gått
den och den var nyttig att delta i.

e, På den vakanta ersättarplatsen i styrelsen blev Christina
Karlsson, RTP, vald till adjungerad ersättare.

§ 48 (15) Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas på Funktionsrätt Kalmar läns
kansli 30 maj, Iokal Gotland, kl 15.00. Var god anmäl itid att
du kan komma!

§ 49 (16) Mötets avslutning

Ordföranden tackade alla för visat engagemang och
avslutade därefter mötet.

,$
Are ning

Ordförande

Lena Jönsson

Justerare

Sekreterare

Justerare



Skrivelse till PKN angående ekonomiskt stöd till brukar/patient och närståendeorganisationer.

I samband med en genomlysning av föreningsbidragen i länet har det visat sig att majoriteten av

länets kommuner fortfarande ger bidrag via teknik-, kultur- och fritidsförvaltningen. Här är ett fokus
på barn och ungdomsföreningar med inriktning mot idrottsverksamheter. Det är därför beklagligt att
pensionärsföreningar och handikappföreningar omfattas av samma regelverk. I ekonomiska termer
innebär detta att det oftast betalas ut ett aktivitetsbidrag/stöd per medlem på en summ a av 4 kronor
per medlem och aktivitet.

Brukar/patient och närståendeorganisationer i Kalmar län har under flera år påpekat problem med

att få sina föreningsbidrag fördelade på detta sätt. Detta med anledning av att denna form av bidrag

inte främjar sociala organisationer som arbetar processinriktat. Stor del av de sociala organisationer-
nas verksamhet består av motivationsarbete och kamratstödjande aktiviteter för sina medlemmar.
Föreningarna arbetar även med samhällsinformation i stort och för ett medvetandegörande kring

föreningens specifika intresseområden. I några av länets kommuner delades det ut föreningsbidrag
från socialtjänsten. I Kalmar kommun fördelade sig dessa på en summa mellan 150 000 till 300 000

kronor under ett år. Brottsofferjouren, IOGT-NTO, Kvinnojouren, Stadsmissionen och Unga Kris är

exempel på denna form av förening.

I både hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd till vissa

funktionsnedsatta finns det inskrivet om brukare, patienter och närståendes viktiga roll. Detta för att
deras kunskaper, erfarenheter och engagemang bättre ska tas tillvara. Länsgemensam ledning har

uttryckt och tagit beslut om att brukare, patienter och närstående ska finnas med som aktiva medak-

törer i utvecklingen av stöd, vård och omsorg i Kalmar län. Det är därför angeläget att åter lyfta dessa

organisationers önskan om mer målinriktat stöd. Utöver det allmänna föreningsbidraget, som kan

sökas genom kultur och fritidsförvaltningarna, finnas det anledning till att förstärka organisationer-

nas ekonomi. Detta ger direkta möjligheter till aktiv medverkan från de stora grupper som är behov

av stöd, vård och omsorg i vårt län.

ldag finns det genom Länsgemensam ledning inom socialtjänst och angränsande områden hälso- och

sjukvård i Kalmar län (LGL), möjligheter för individer att få ekonomisk ersättning för specifikt efter-
frågad medverkan.

Ur jämlikhets- och jämställdhetssynpunkt bör brukar-, patient och närståendeorganisationers eko-

nomiska möjlighet till medverkan stödjas. Ett sätt att genomföra detta är att de innefattas som socia-

la föreningar. På detta sätt får brukar, patient och närståendeorganisationer faktiska möjligheter att
bli medskapare och bidra med sin kunskap och erfarenhet i det viktiga förbättringsarbetet.

Marianne Westring Nordh

Regionförbundet i Kalmar län

Sara Cullin Rinaldo

Funktionsrätt Kalmar län



Till Trafikstyrelsen i Kalmar Iän

Utvidga l00-kronors Seniorkortet även till personer med
funktionsnedsättning

Kristdemokraterna har varit drivande for att göra det billigare ftir pensioniirer att resa med
kollektivtrafik. Vid upprepade tillftillen under 2016 och2017 i trafikstyrelsen,
landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige har vi tryckt på och yrkat på ett genomft)rande

av avgiftsfria resor. Det nuvarande Seniorkortet som påbörjades vid årsskiftet har blivit en

framgang. En mycket bra början.

Under månadema som gått sedan Seniorkortet lanserades har jag och var vice ordftirande i
Medborgarutskottet, Madeleine Rosenqvist, som också är ledamot i Funktionshinderrådet i
låinet, fitt påpekanden och önskemål som syftar till att inkludera fler iin ålderspensionåirer i
den lösning som Seniorkortet gäller for. Det är framft)rallt personer med
funktionsnedsättningar och deras anhöriga som hört av sig. Dessa personer lever ofta med en

begränsad ekonomisk marginal. Utan tvekan har personer med funktionsnedsättning sartma
behov som ålderspensionåirer av att enkelt kunna nyttja kollektir,trafiken till en reducerad

kostnad.

I onsdags nåir det ekonomiska utfallet ftir Seniorkortet redovisades på landstingsstyrelsen

framkom att kostnadema inte blivit dom som befarades. Tvärtom iir Seniorkortet en

ekonomiskt positiv faktor ftr KLT. Vi kristdemokrater anser att det bör innebiira att man

vägar se framåt och i nästa skede inkludera personer med funktionsnedsättning i gruppen som

kan resa ftir 100 kr under en 30-dagarsperiod. Vår målsättning iir att i framtiden kunna

erbjuda avgiftsfria resor för såväl pensionärer som personer med funktionsnedsättning.

Jag vill diffir på uppdrag fran KD's landstingsgrupp ftireslå att Trafikstyrelsen tar initiativ till
att utreda och lägga fram ett ftirslag ftir landstingsstyrelsen som gör att nuvarande regler ftir
Seniorkortet utvidgas till att även omfatta personer med funktionsnedsättning och som har

aktivitetsersätbring och sj ukersättning.

Järnforsen 2018-03-23

Anders Andersson (KD)
Ledamot i trafikstyrelsen


